
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять п’ята  сесія VІ скликання 
 

від  28.08.2013 р. №1202 
 

Про хід виконання Програми покращення санітарного та 
екологічного стану р.Уж та її притоки р. Кремно на 2011-2015рр. 
(рішення дев’ятої  сесії VІ скликання від  20.10.2011 р. №350.) 
 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії міської ради з питань 
соціального захисту, охорони здоров’я та екології Волківського А.М. про 
хід виконання рішення дев’ятої  сесії VІ скликання від 20.10.2011р. №350, 
керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань 

соціального захисту, охорони здоров’я та екології Волківського А.М. про 
хід виконання Програми покращення санітарного та екологічного стану 
р.Уж та її притоки р. Кремно на 2011-2015рр. (рішення дев’ятої  сесії VІ 
скликання від  20.10.2011 р. №350)  взяти  до  відома. (Інформація 
додається) 

 
 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                       О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська              
 
 
 
 
 

 
 



Інформація про хід виконання Програми покращення санітарного та 
екологічного стану р. Уж та її притоки р. Кремно на 2011-2015рр. 

 
 Річка Уж відноситься до середніх річок , яка протікає в межах 

Житомирської та Київської областей . Загальна площа басейну становить 
8080 км² т,  довжина 256 км.  

Житомирське обласне управління водних ресурсів (Облводресурсів) є 
уповноваженою організацією Державного агентства водних ресурсів 
України, на яку покладено функції державного управління і контролю в 
галузі використання і охорони вод, відтворення водних ресурсів в 
Житимирській області. Відбір проб та вимірювання фізико-хімічних 
показників здійснює лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Житомирської 
ГГМЕ на підставі Свідоцтва про атестацію №183 від 21.12.2010 року один 
раз в квартал.  Якість води визначається за 28 показниками: температура, 
запах, прозорість, кольоровість, завислі речовини, сухий залишок, 
жорсткість, лужність, рН, розчинений кисень, БСК, ХСК, перманганатна 
окислюваність, азот амонійний, нітрити, нітрати, хлориди, сульфати, 
фосфати, залізо, кальцій, магній, марганець, СПАР, мідь, цинк, 
нафтопродукти, феноли.  Також постійний моніторинг стану води в річці 
проводить санітарно-епідеміологічна служба та міський відділ з цивільного 
захисту.  

Рівень води в річці УЖ знижується протягом останніх 20років , але за 
останні 5 років це падіння прискорилось , зменшилась швидкість течії , що 
призвело до заростання русла  різними водоростями .     

20.10.2011р. рішенням міської ради  № 350 була затверджена Програма 
покращення санітарного та екологічного стану р. Уж та її притоки р. 
Кремно на 2011-2015рр.   

На виконання Програми  у 2011 році за участю заступника міського 
голови Якубовського Л.П., представників  КП „Водоканал”, управління 
житлово-комунального господарства, КП „Житомирводпроект” було 
проведено обстеження річки. За рахунок коштів місцевого бюджету було 
виготовлено ПКД по розчищенню русла р. Уж та проведені роботи в районі 
вул. Усенова, Древлянська, Горького. Загальна довжина очищення склала 
1185 м.п., V=6620 м3. Виконано робіт на 188,9 тис.грн. Також виготовлено 
робочий проект по реконструкції греблі в районі м’ясокомбінату. Загальна 
вартість робіт згідно ПКД – 1823,537 тис.грн. із них будівельно-монтажні 
роботи – 1276,443 тис.грн. На жаль звернення до облдержадміністрації та 
Міністерства екології та природних ресурсів України щодо виділення 
коштів на реконструкцію греблі не дало позитивних результатів.  

Не залишилось без уваги питання стану основного джерела 
водопостачання міста – р. Уж  і у 2012 році: 
- за рахунок коштів місцевого бюджету виготовлено проектно – 

кошторисну документацію та виконані роботи по очищенню русла р.Уж в 
районі мосту по вул. Сосновського на суму 177,5 тис.грн.; 

   - для вирішення питання  надійного та якісного функціонування міських 
очисних споруд каналізації за кошти  місцевого бюджету (298,9тис.грн) 
виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 



очисних споруд каналізації.  Загальна кошторисна вартість робіт складає 
12,6 млн. грн. Враховуючи, що виконати дані роботи за рахунок коштів 
місцевого бюджету неможливо виконкомом міської ради направлено 
відповідні документи про виділення коштів до Міністерства екології та 
природних ресурсів України; 
   - рішенням виконкому від 08.02.2012р. № 34 затверджено склад комісії з 
питань моніторингу екологічного та санітарного стану р. Уж та її притоки          
р. Кремно та затверджено положення про комісію. На засіданні комісії були 
розглянуті пропозиції щодо подальшого виконання робіт;  
   - з метою інформування населення про стан р. Уж виготовлено 
інформаційні буклети на загальну суму 1250 грн.; 
 - відкрито рахунок цільового фонду „Коростень мій” на покращення 
санітарного та екологічного стану річки. На жаль до цього часу надійшло 
лише 30тис. грн. благодійних внесків; 
- до облдержадміністрації направлено лист з проханням виділити кошти на 
виготовлення «Паспорту р. Уж». Підготовлено та направлено листи до 
обласної СЕС, управління охорони навколишнього природного середовища 
у Житомирській області, державної екологічної інспекції щодо проведення 
робіт з визначення екологічного та санітарного стану р. Уж. На жаль дієвих 
заходів зі сторони обласної державної адміністрації та її структурних 
підрозділів не вжито.   

У поточному році до до Міністерства екології та природних ресурсів 
України було  повторно направлено запити про виділення коштів на 
реконструкцію очисних споруд каналізації. На даний час за результатами 
розгляду запиту згідно Плану природоохоронних заходів за бюджетною 
Програмою державного фонду охорони навколишнього природного 
середовища на 2013 рік виділено з державного бюджету 7 млн. грн. 

З метою недопущення засмічення берегів р.Уж  проводяться перевірки 
санітарного стану берегової зони. До проведення рейдів залучаються 
представники міліції, ДАІ, санітарно-єпідеміологічних служб. Силами 
навчальних закладів міста,  та працівників житлово-комунальних 
підприємств проводилися акції по прибиранню прибережних смуг річки.        

На жаль доводиться констатувати, що проведені заходи по очищенню 
русла річки не дають бажаного результату на довгостроковий період. 
Низький рівень води, зменшення швидкості потоку річки внаслідок 
зменшення її водності призводить до швидкого заростання річки. Залучення 
земснаряду для проведення очисних робіт потребує значних коштів, яких не 
вистачає у місцевому бюджеті. 

  
 

      
 


